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Komt u in de 

problemen als 

het busvervoer 

naar de 
kliniek komt te 

vervallen?  
Laat het ons 

weten! 

Voor u ligt onze nieuwsbrief van mei. 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Lopende zaken 
Benoeming leden Raad van Toezicht: 
Een afvaardiging van de CCE heeft 

kennisgemaakt met de twee 

kandidaten voor de Raad van 

Toezicht van Emergis. Het gaat om 

vervanging van een gewoon lid en 

van de voorzitter. De CCE heeft bij 

beiden positief geadviseerd.  

 

Themamaanden agressie en 
grensoverschrijdend gedrag:  
De CCE is gevraagd om vanuit 

cliëntperspectief mee te werken aan 

de themamaanden agressie en 

grensoverschrijdend gedrag. De 

bedoeling is dat de CCE onderzoekt 

hoe cliënten agressie en 

grensoverschrijdend gedrag ervaren. 

Om dit te onderzoeken zal er een 

enquête gehouden worden. Naast de 

enquête zal de CCE ook met cliënten 

in gesprek gaan. Wij zullen hier in 

een volgend nummer van de 

nieuwsbrief meer over schrijven. 

 

Daarnaast onderzoekt de CCE wat de 

mogelijkheden zijn voor cliënten om 

zelf incidenten te kunnen melden. Op 

dit moment kunnen alleen 

medewerkers incidenten melden. 

 

Zomervakantie CCE 
Via deze weg willen wij laten weten 

dat de CCE met vakantie is van 21 juli 

tot en met 30 augustus.  

 
 

Bezoek cliëntenraad GGZ Breburg 
Op maandag 18 mei kwam één van de 

cliëntenraden van GGZ Breburg bij ons op 

bezoek. We spraken over gezamenlijke 

thema’s (waaronder veiligheid en 

gastvrijheid) en we gaven een rondleiding 

over het terrein. Bij Werkleerbedrijf het 

Spectrum en het winkeltje keken we ook 

even binnen. Het was leuk om onze 

instelling door andere ogen te zien. Het 

viel onze gasten op dat ons terrein er zeer 

verzorgd en schoon uitziet. Tijdens de 

gesprekken over veiligheid, gastvrijheid en 

knelpunten in terreinverzorging kwam naar voren dat er binnen Emergis goed 

geluisterd wordt naar opmerkingen van locatieraad Kloetinge en de CCE. Niet dat 

knelpunten daarmee altijd opgelost kunnen worden, helaas, maar er wordt wel 

geluisterd naar de inbreng vanuit cliëntperspectief.  

 

Overleg met cliëntenraad ADRZ 
Maandag 11 mei had de CCE een overleg met de cliëntenraad van het Admiraal 

De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake, 

waaronder het busvervoer naar het ADRZ en Emergis Kloetinge.  

We spraken over de mogelijke gevolgen van de wijzigingen in het busvervoer. Nu 

rijden er al minder bussen, maar mogelijk wordt dit na 30 augustus nog minder. 

Voor patiënten/cliënten kan het lastig zijn om vervangend vervoer te regelen. 

Vaak is er simpelweg geen auto. Het inschakelen van familie of vrienden voor het 

halen en brengen is niet altijd mogelijk: mensen hebben een klein netwerk of 

willen hun opname niet aan de grote klok hangen. Ook is het niet prettig om 

afhankelijk te zijn van anderen voor vervoer.  

 

De CCE vindt het belangrijk dat er een busverbinding 

blijft bestaan van en naar Emergis en het ziekenhuis. 

Om het belang hiervan te kunnen onderstrepen en om 

gericht aan te kunnen geven wat nodig is hebben we u 

nodig! 

Wordt het voor u lastig om op de Oostmolenweg, 

Kloetinge te komen als het busvervoer naar de kliniek 

stopt? Laat het ons weten! Mail naar cce@Emergis.nl. 

Zet ‘busvervoer’ in de titel en zet in uw mailtje het 

volgende: Op welke dagen reist u met de bus? Op 

welke tijden is dit? Waar loopt u tegenaan als er geen 

bus meer rijdt? Wij nemen uw ervaringen dan mee. 
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Agenda 
4 juni: theater Stillen 

De theatervoorstelling Stillen vertelt 

het verhaal van een meisje dat vecht 

voor haar herstel, voor een gezond 

leven waarin ze haar eetstoornis niet 

nodig heeft om haar angsten de baas 

te kunnen.  

Stillen is gemaakt voor iedereen die 

op een of andere manier met een 

eetstoornis te maken heeft (gehad). 

 

Datum: donderdag 4 juni om 15.30 

uur en 19.00 uur 

Waar: Emergis, theaterzaal, 

Oostmolenweg 101, Kloetinge 

Reserveren (beperkt aantal plaatsen): 

www.emergis.nl/stillen.  

 

Kinderen en jongeren van Ithaka, 

kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen 

alleen voor de voorstelling van 15.30 

uur aanmelden.  

 

6 juni: Thema ochtend Kinderen met 

autisme 

Het Autisme Info Centrum (AIC) 

Zeeland houdt op 6 juni een thema 

ochtend voor ouders met kinderen 

met autisme.   

 

Datum: zaterdag 6 juni. De 

kinderboerderij is open voor kinderen 

met autisme van 10.00 tot 13.00 uur. 

De ervaringsverhalen zijn van 10.15 

tot 10.45 uur 

Waar: kinderboerderij de punt, 

Scheldestraat 3, Zierikzee 

Aanmelden via: 

autismezeeland@hotmail.nl / 06-

44162779 

 

Er zijn vrijwilligers aanwezig van het 

AIC voor vragen over autisme, er is 

een leestafel en de bibliotheek / 

infotheek van het AIC is aanwezig. 

 

24 juni : Thema avond Crisiskaart 

Woensdag 24 juni houdt de afdeling Psychiatrie van het ADRZ in Vlissingen een 

thema-avond van 19.15 tot 21.15. Het thema is: Crisis(signalerings) kaart. 

Locatie: Aula ADRZ te Vlissingen. Tijden: Deur open om 19.00 uur. Start: 19.15 

uur tot 21.15 uur. Contact / informatie via: i.vandegiessen@adrz.nl. 
 

Demonstratie eHealth 
Misschien heb je al kennis gemaakt met eHealth, maar de kans is aanwezig dat 
dit onderwerp compleet nieuw is. eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- 
en communicatietechnologieën (met name internet), in de gezondheidszorg. Dit 
betekent dat je bijvoorbeeld een deel van je therapie thuis via de computer kunt 
doen. EHealth bestaat naast andere therapieën en face to face contact.  
 
De CCE gaf na een uitgebreide test met twee aanbieders in augustus 2014 een 
positief advies voor het gebruik van eHealth van Minddistrict binnen Emergis. 
We volgen de ontwikkelingen op de voet. Daarom hebben we Niek de Klerk 
(projectleider eHealth Emergis) gevraagd ons een demonstratie van het 
programma te geven.  
 
Er zijn volgens Niek meerdere redenen om eHealth op te nemen in het 
behandelaanbod: de wereld is aan het digitaliseren en er is vraag naar vanuit 
cliënten. Bij een aantal ziektebeelden is al onderzocht wat de effectiviteit is van 
eHealth en blijkt dat een behandeling waarbij naast face tot face contacten 
eHealth wordt ingezet, net zo goed werkt als een behandeling met alleen face to 
face contacten. Verder blijkt dat de tevredenheid van cliënten groter is en de 
kosten lager. Behandelaren moeten volgens de onderzoeken wel wennen aan 
deze nieuwe vorm van behandelen. De politiek en zorgverzekeraars stimuleren 
het gebruik van eHealth.  
 
Binnen Emergis heeft eHealth op vier afdelingen proefgedraaid. Dit zijn de 
koploperteams. Alle nieuwe onderdelen (de mogelijkheden worden constant 
vernieuwd en uitgebreid) worden eerst in die teams getest. Ondertussen worden 
er steeds nieuwe teams getraind. 
 
Van de teams worden in ieder geval de behandelaren opgeleid, naast een aantal 
begeleiders. EHealth wordt ook een aanvulling op het aanbod van de 
Herstelacademie.  Voor 60-80% van de cliënten zou een deelbehandeling via 
eHealth geschikt kunnen zijn. Persoonlijk contact blijft een onderdeel van de 
behandeling. 

 

Contact 
Zijn er zaken die spelen op uw locatie of ambulant? Of heeft u tips voor de 

agenda? Laat het ons weten! 
 Telefoon :   0113-267295 

  

E-mail :   cce@emergis.nl 

Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Stuur ons een      

    mail. Dan zetten wij u op de mailinglijst. 


